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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο Δήμος Περιστερίου που εδρεύει στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι και εκπροσωπείται νόμιμα από το 
Δήμαρχό του, κατόπιν της με αριθμ. 263/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΩ2ΩΞ2-770) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 6ΟΥ ΚΕ.ΦΙ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και καθορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (Α΄ΦΑΣΗ)  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου ΚΕ.ΦΙ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, του Ν.3130/2003 και του Π.Δ.270/1981. 
 
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει : 
 

1. Να βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς ΦΩΤΗΛΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
2. Να είναι ισόγειο, να έχει πρόσοψη επί δημοτικής οδού και να είναι συνολικής εκτάσεως επιφανείας τουλάχιστον 160 m2  , 
μαζί με τους βοηθητικούς χώρους, εκ των οποίων τα 60 m2 περίπου να είναι πατάρι και να διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
ατόμων με αναπηρία. 
3. Να διαθέτει όλες τις παροχές, όπως ηλεκτρισμού και ύδρευσης, σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης, δυνατότητα σύνδεσης με 
σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο κλπ. 
4. Να διαθέτει, εκτός από τα δύο WC (ανδρών – γυναικών, όπως προβλέπονται από τις ειδικές για τους χώρους 
συνάθροισης κοινού διατάξεις), ειδικό WC για χρήση από  Α.Μ.Ε.Α. 
5. Να διαθέτει επαρκή φυσικό και μη φωτισμό και αερισμό. 
6.Να διαθέτει κεντρική ή αυτόνομη πλήρη εγκατάσταση θέρμανσης και ψύξης. 
7. Να είναι πλήρως περαιωμένο από οικοδομικές εργασίες. 
8. Να πληρεί γενικά όλους τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας. 
 

Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να λάβουν 
μέρος στη δημοπρασία, μπορούν εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της και μέχρι 20/7/2022  να εκδηλώσουν 
εγγράφως το ενδιαφέρον τους. Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιγράφεται λεπτομερώς το 
προσφερόμενο ακίνητο. 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι προσφορές με τους σχετικούς φακέλους με τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 
των όρων διακήρυξης, θα υποβάλλονται για την αρμόδια επιτροπή στο Κεντρικό Δημαρχείο Περιστερίου ( Πλ. Δημοκρατίας ) 
στο Τμήμα Γραμματείας( Πρωτόκολλο ) μέχρι και 20/7/2022 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοίκησης 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλ. 210-57 01 043-44, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ 
 
-Κοινοποίηση 
Γραφείο Αντ/χου Κου Λύκου Π. 
ΤΔ 
Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών:  
-Αντ/χος Μπέτσης Β. (αναπληρωματικό μέλος)  
-Καλλιάφας Αναστάσιος (τακτικό μέλος)  
-Κακλαμάνος Μιχαήλ (αναπληρωματικό μέλος) 
Μέλη Εκτιμητικής Επιτροπής: 
- Κυρίτσης Ηλίας(τακτικό μέλος) 
-Κωνσταντόπουλος Αριστοτέλης (τακτικό μέλος) 
-Σύρρου Καλιόπη (γραμματέας) 
 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI KAKOLYRI
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